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Abstrakt 
 

Řešené území se nachází v okolí Brněnské přehrady, konkrétně od přístaviště lodní dopravy 

až po zátoku Rakovec. Projekt řeší propojení těchto dvou bodů pěší, cyklistickou 

a bezbariérově řešenou promenádou, která probíhá jak po břehu, tak i po vodě.  

V první části je řešeno území jako pěší zóna s budovami ve tvaru vln, které nabízí různé 

služby jako restaurační zařízení, informační centrum a hudební bar a další. Budovy vybíhají 

z terénu a jsou řešeny jako železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky a jejich střechy 

jsou pochozí. Dále pěší a cyklistická stezka pokračují podél břehu a jsou od sebe odděleny 

terénním převýšením.  

Areál kulturně-společenského a sportovního centra se nachází v lokalitě výběžku stávající 

pláže Kozí Horka. V areálu je navrženo zázemí kulturního centra, podium a hlediště, café 

& snack bar, veřejné sprchy a wc, první pomoc, cyklo půjčovna a zázemí sportovišť. Tyto 

funkce jsou sdruženy do čtyř objektů řešených jako dřevostavba (lehký dřevěný skelet, 

sendvičové obvodové stěny s provětrávanou fasádou). Budovy jsou jednopodlažní 

s konstrukční výškou 4000 mm a bezbariérové.  Podium a hlediště je řešeno nad vodou 

na kruhových molech pojízdných na kolejnicích. Tyto mola uzavírají od břehu dvě budovy 

do oblouku; jejich hmota je skryta za konstrukcí z ocelových nosníků pokrytých dřevěnými 

kulatinami (naplaveným dřevem) působící v pohledech ze břehu jako hnízdo vodního ptactva. 

Pěší a cyklistická promenáda pak pokračuje po břehu a je propojena přemostěním 

až k jachtařskému klubu. 

 

 

Klíčová slova 

 

Kulturně-společenské centrum, festival Ignis Brunensis, přehrada Brno, Kozí Horka, café 

& snack bar, pěší zóna, dřevostavba. 

 

Abstract 
 

The area is located in the vicinity of the Brno reservoir, specifically from the shipping dock 

to the bay Rakovec. The project addresses the links between these two points by pedestrian, 

bicycle and wheel-promenade, which runs both on shore and on the water. 

The first part is the area of pedestrian zone with buildings in the form of waves, which offers 

various services such as restaurant equipment, information center and a music bar and more 

others. Buildings protrude from the terrain field and they are designed as a reinforced concrete 

structure with steel beams and their roofs are walkable. In addition, walking and biking trails 

continue along the shore and they are separated by terrain elevation. 

The complex of cultural, social and sports center is located in the ness of existing beach Kozí 

Horka. There is a proposed cultural center facilities, stage and auditorium, café & snack bar, 

showers and public toilets, first aid, bike rental and sports facilities. These functions are 

grouped into four objects solved as a timber (light wood frame, sandwich external walls with 

ventilated facade). The buildings are single-storey construction with a height of 4000 mm 

and wheelchair accessible. Stage and auditorium is solved afloat on circular piers mobile 

on rails. These piers conclude two buildings into the arc from the shore; their mass is hidden 

behind the structure of steel beams covered by wooden logs (driftwood) acting as waterfowl 

nest in the view from the shores. Pedestrian and bicycle promenade continues along the shore 

and is connected by the bridge to the yacht club. 

 

 



Keywords 
 

Cultural and Public Center, festival Ignis Brunensis, Brno damlake, Kozí Horka, café & snack 

bar, pedestrian zone, timber. 
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ÚVOD 

Cílem projektu bylo navrhnout prostor pro konání společenských akcí na Brněnské přehradě, 
v brněnské části Bystrc, v rámci tématu „Brno, město uprostřed Evropy“. Důležité bylo 
vytvořit důstojné a reprezentativní místo s variabilitou využití. 

Navržené stavby mají zajistit potřebné zázemí, služby a informovanost v rámci přístaviště 
a přilehlých nejnavštěvovanějších částí přehrady. Významným aspektem při návrhu bylo, že 
se zde každoročně pořádá mezinárodní festival Ignis Brunensis a jiné významné akce, tudíž 
bylo nutné zajistit pohodlí a komfort všem návštěvníkům.  
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VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Předmětem studie je kulturně - sportovní centrum na výběžku pláže pod Kozí Horkou, které 
je napojeno na přístaviště z jedné strany a na jachtařský klub na straně druhé.  Areál má 
sloužit ke konání komorních koncertů, a s tím související zázemí jak pro účinkují tak i pro 
návštěvníky. Dále by měl sloužit ke sportovním aktivitám, zajištění bezpečnosti v podobě 
ordinace první pomoci a služeb hygienických pro návštěvníky a rekreanty. Hygienické zázemí 
je navrženo tak, aby bylo dostatečné při i při akcích většího formátu jako např. festival Ignis 
Brunensis. Důležitým aspektem návrhu bylo pohodlné propojení protějšího břehu 
s přístavištěm. Pěší zóny jsou řešeny jako bezbariérové a cyklistické stezky jsou odděleny od 
pěších.  

 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení se zabývá jižní částí přehrady od stávajícího přístaviště až po jachtařský 
klub na protějším břehu. V části výběžku je umístěn kulturně-sportovní areál. Toto místo se 
ukázalo jako strategické z důvodu jeho dohledové a pěší vzdálenosti od přístaviště, která 
vybízí k jeho návštěvě. Výběžek pak nabízí výjimečně krásný pohled na přehradu. 

Stávající využití řešeného území je velice hojné, avšak s nedostačujícím kulturním, 
sportovním i hygienickým vybavením. Tato část přehrady je takovou bránou a vstupním 
bodem, terminálem do celého okolí přehrady. V závislosti na tom se  v řešení zachovávají 
stávající parkovací plochy, které jsou ještě rozšířeny a upraveny a přibývají u zátoky u Kozí 
Horky. Návrh také zabývá propojením a novým řešením cyklostezky a pěší zóny v dané 
lokalitě, jelikož stávající stav je kolizní.  

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A KOMPOZIČNÍ ZÁMĚR 

Hlavním inspiračním zdrojem pro řešení pěších zón byl tok řeky. V němž najdeme různé 
proudy divoké i ty volnější. Každý si tak může vybrat to, co mu vyhovuje. Tato různorodost je 
právě nosným prvkem. Zóna je řešena již od parkoviště a je tvořena různě probarvenými 
betonovými plochami evokující vlny. Těchto je vytvořeno několik a každá nabízí jiné zážitky, 
od dětských hřišť až po seniorské. Mezi těmito vlnami se odděluje cyklistická stezka, aby 
nedocházelo ke kolizím s chodci.  V části od první zátoky se diferencuje od pěší zóny 
i výškově.  
Další možností nabízející se pro chodce je spojení od přístaviště po molu vedoucí souběžně se 
břehem, avšak odsazeno od něj, kolem přístaviště dopravního podniku s kotvícími parníky 
a ústící až v první zátoce. Zde plynule přechází v molo přisazené k pěší zóně, určené jak ke 
korzování, tak i pro rekreaci a jednoduššímu přístupu do vody. V tomto schématu pokračuje 
pěší zóna a cyklistická stezka až k druhé zátoce, kde ústí na dvě lávky, které přemosťují zátoku 
až k jachtařskému klubu. Zde se nabízí zajímavý pohled na zakotvené plachetnice.     
Ve zpracování samotného areálu centra byly inspirací dva prvky. První z nich je rozvíření 
klidné hladiny vody po vhození kamene jako parafráze kulturního rozruchu, které má tímto 
centrem vznikat. Toto se propisuje také do kompozičního řešení celého areálu. Dalším 
inspiračním zdrojem je hnízdo vodního ptactva a jeho materiál, který je charakteristický 
a z lokálních zdrojů, tento se propisuje do fasádních prvků překryvné konstrukce budov 
a použití vyplavených kusů dřev, které si ponechává jakousi patinu a charakteristiku vody.  
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Cílem bylo vytvořit prostředí příjemné a evokující relaxaci, klid. V použitém materiálu dřeva 
by měla být zakódována útulnost, přívětivost, přátelská výzva k využívání a nezanechávat 
sterilní prostředí, které lidé při relaxaci nevyhledávají. Už jen přízemní řešení budov a jejich 
prosklení nechce klást žádné bariéry jak fyzické tak psychologické.  
Centrem kompozice je kruhové pódium umístěné na vodní ploše, od kterého se 
v soustředných kruzích směrem ke břehu odvíjí další mola pojízdné na kolejnicích. Tyto jsou 
pak v rozvinuté formě sestaveny jako hlediště. V noci jsou kolejnice nasvíceny a vytřářejí 
světelné linky pod vodou, které navozující určitou mystiku. 
Od podia jako podvědomé spojení všech budov a zároveň pohledová osa slouží lávka ke 
břehu, která probíhá až k poslední budově. Vytváří logiku prostoru a jeho řád. 
Dále navazují čtyři budovy ve tvaru výsečí kružnic s ohniskem právě v centru podia. První dvě 
ležící vedle sebe je zázemí centra a café&snack bar. Další jsou odsazeny od sebe a to objekt 
veřejných sprch, wc a budova s funkcemi ordinace první pomoci, cyklo půjčovny a zázemí 
sportoviště. Za touto budovou navazují hřiště na beach volejbal, víceúčelové hřiště (tenis, 
badminton, basketbal). Ve východním sousedství budovy je venkovní posilovna, dětské hřiště 
a místo na piknik se senior parkem. 
Budovy jsou řešeny jako jednoduché hmoty. Jsou to přízemní dřevostavby s plochou střechou 
z velké části proskleny, působí tak vzdušně. U budov zázemí centra, veřejných sprch a zázemí 
sportoviště je ze severní části přisazena krytá pergola sloužící jako krytí vchodů i k posezení. 
Z důvodu potřeby skrytí servisních vchodů u budov zázemí centra a kavárny, také vchodů do 
veřejných wc a sprch jsou vytvořeny ocelové konstrukce specifického tvaru oblouku překryté 
naplaveným dřevem. Konstrukce pak evokuje tvar hnízda a je významným charakteristickým 
prvkem. Svou texturou vytváří zajímavé světelné efekty jak za slunečního svitu, tak i v noci při 
jejich nasvícení a to také ve vzdálených pohledech. Konstrukce napomáhá i proti přehřívání 
budov. 
K lepší orientaci mezi objekty pak slouží barevné panely umístěné zpravidla u vchodů, 
nesoucí popisky jejich funkcí. V noci jsou tyto panely nasvíceny. Každá funkce má svoji barvu. 
Oproti původnímu terénu, který se od hladiny vody mírně zdvihal, je nyní areál v jedné 
úrovni. O 500 mm níže jsou pouze mola u břehů zjednodušující přístup do vody. Za poslední 
nejižněji umístěnou budovou zázemí sportoviště se terén zvedne za gabionovou stěnou 
o 1100 mm. Na tuto úroveň vede bezbariérová rampa. Je zde umístěno beach volejbalové 
hřište a víceúčelové hřiště. Další úroveň oddělená opět gabionovou stěnou  je dále zvýšena 
o 2000 mm, na tuto úroveň vede z úrovně hřišť schodiště. Pokračuje vysvahování na původní 
výšku terénu. Tento svah lze pak využít jako přírodní hlediště při konání festivalu Ignis 
Brunensis. 
  

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Budova zázemí má z jižní části servisní vchody do skladů rekvizit, dílny a zázemí správce. 
Z východu se vstupuje do části se šatnami účinkujících, kanceláře, technického zázemí podia 
a denní místnosti. Tyto části jsou propojeny chodbou a navazují na ni wc ženy, muži, úklidová 
a technická místnost. Z jižní části jsou samostatné vchody do wc ženy, muži, imobilní určené 
pro návštěvníky. Tyto jsou pak propojeny  servisním vchodem pro úklid. 

Café&snack bar má také servisní vchody umístěné z jižní části na ty navazují sklady, kancelář, 
šatny zaměstnanců a kuchyň. Ze západní strany je hlavní vchod dále chodba s navazujícími wc 
pro zákazníky a dále prostor kavárny s barem a vstup na venkovní zahrádku. Z prostoru 
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kavárny lze za prosklenou stěnou po venkovním kovovém schodišti vystoupit na střechu, 
která bude využívána při koncertech a festivalu jako komfortní hlediště pro omezený počet 
návštěvníků.   

Budova veřejných sprch a wc obsahuje šatny, převlékací kabiny, sprchy, wc jak pro muže, tak 
pro ženy, také sprchu a wc pro imobilní zvlášť pro muže a ženy. Do těchto prostor jsou vchody 
z jižní části. Ze severní části je vchod do servisní chodby pro úklid a technická místnost. 

Poslední budova sdružuje funkci cyklo půjčovny, zahrnující prostor půjčovny, dílnu, šatnu, wc, 
sprchu pro zákazníky, zaměstnance, denní místnost a úklidovou místnost, s funkcí ordinace 
první pomoci, zahrnující čekárnu, ordinaci, sklad, úklidovou místnost, wc, sprchu, šatnu, 
denní místnost zaměstnanců. Další funkcí je zázemí sportoviště se šatnami, wc, sprchami 
ženy, muži a šatnou, wc, sprchou imobilní ženy, muži,  skladem, zázemím údržbáře, dílnou, 
technickou místností, klubovnou a posilovnou. Všechny tyto funkce mají vlastní vchody jak 
pro zaměstnance, tak pro zákazníky. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Nosná konstrukce budov je lehký dřevěný skelet. Nosné schéma sloupů je specifické pro 
každou budovu a není jednotný. Jsou použity sloupy průřezu 200 x 200 mm a stropní trámy 
o průřezu 250 x 200 mm. Atypicky se použije stropní trám o průřezu 380 x 250 mm určený ke 
kotvení překryvné ocelové konstrukce. Výplňové stěny pak tvoří klasická skladba stěn 
dřevostavby posouzená na tepelné vlastnosti s provětrávanou fasádou. Vnitřní stěny budou 
sádrokartonové. Celková výška objektu je 4 000 mm. Konstrukční výška skeletu je 3 610 mm 
a světlá výška místností 3 300 mm. V některých místnostech s podhledem kryjícím 
vzduchotechniku je světlá výška 3 100 mm.  

Základy se také liší. Budovy zázemí centra a kafé&snack bar leží nad vodní hladinou a jeho 
založení je na betonových pilotách do únosného podloží a betonová desce z vodostavebního 
betonu tl. 250 mm. Budovy na břehu jsou založeny na základových pasech v příčném směru 
do nezámrzné hloubky 1000 mm a desce o tl. 250 mm s ohledem na blízkost hladiny 
přehrady, se kterou souvisí vysoká hladina podzemní vody. Mola jsou uloženy také na 
betonových pilotách kombinované s ocelovou konstrukcí. 

Zasklení je provedeno tepelně izolačním dvojsklem v dřevěných rámech.  

Překryvné konstrukce jsou zhotoveny z ocelových kruhových profilů ohýbaných do 
specifických oblouků. Kotvení je pomocí kloubových patek do samostatného betonového 
základu do nezámrzné hloubky. Ocelové profily jsou v koncové části vzájemně provařeny. 
V Staticky daných částech jsou umístěny ztužovací pole. Dále je konstrukce ukotvena pomocí 
táhel s kloubovým uchycením ke konstrukci střechy, do atypických trámů.  

Materiály pochozích ploch je probarvovaný beton.  

Konstrukce mol je kombinace ocelového nosného systému s dřevěnými rošty. 

Barevné panely budou konstruovány jako ocelová konstrukce pokrytá perspex deskami. 
Uvnitř bude umístěné osvětlení. 
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu, elektrickou energii, vodovodní a kanalizační 
řad.  

Vytápění bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel a elektrického vytápění. 

 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY 

Fasády jsou tvořeny dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Rámy oken jsou 
z borovicového dřeva v odstínu - ořechový. Na mola bude použito exotické dřevo Gerapa. 

Perspexové desky budou v barvách RAL 1018 – café&snack bar, RAL 4008 – centrum, RAL 
4003, 5005 – veřejné sprchy, wc, RAL 6018, 3000, 1033 – cyklo půjčovna, první pomoc, 
zázemí sportoviště.  

 

EKOLOGIE 

Provozní náklady budou sníženy využíváním tepelného čerpadla.  

EKONOMIE (VÝMĚRY, KUBATURY) 

Celková plocha areálu  

(bez pěších zón a cyklostezek):  10 147,0 m² 

Zastavěná plocha:    1 762, 0 m² 

Stavební objem:     7 048,0 m³ 

 

 
 

 
 

 



 

ZÁVĚR 

Objekty návrhu mají svým tvarem a texturami navozovat jak žádaný klid a relaxaci plynoucí 
z okolí Brněnské přehrady, tak i komfortní místo pro konání velkých společenských akcí a 
festivalů.  

Celková kompozice neměla nijak výrazně narušit ráz krajiny a naopak napomoci tuto ještě 
lépe využít a těšit se z ní. 
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